
Majd emberöltőnyi idő telt el 1945 fordulója óta, s az elmúlt negyven esztendő

már álkalmas arra, hogy történelmi számvetést készítsünk tapasztalatairól.
A korszakos változásokat hoz'ó történeti pillanat jórészt felkészületlenül, ~lőze.;

tes tapasztalat nélkül találta a magyar társadalmat s benne a magyar kstolikus
egyházat. A társadalmi változások módosították egyházunknak .ezoket« kereteit,
melyeket korébben magáénak mondhatott. Fájdalmas tapasztalattal jártak e válto
zások, keserűséget, bizalmatlan légkört szűliek: Mégis azt mondhatjflk, s éppen az
elmúlt idO~zak felismerései erősíthetnek meg e meggyőződésünkben -: a látszóla
gos veszteségek egyházunk számára nyereségek forrásai is voltak. A magyar katoli:.
kus egyház elveszítve vagyonát és intézményeinek egy részét, fokozott figyelemmel,
érzékenységgel fordulhatott azokhoz a rétegekhez, melyek felé hiv~tása mindig is

. irányította. Olyan működési keretekre találhatott, melyeket korábban olykor el
hanyagolt.

A mésodik. világháború befejezése után a marxizmus világformáló tényezővé lett.
Egyházunk nyitottságát, népünkhöz valóhűségét bizonyítja, hogy nemcsak megta
nult új eszmékkel együttélni, de meglelte küldetését ebben a társadalmi rendben, s
mWlkálkodásának új minőségét hódította meg. Megvalósulásukat biztosítja, hogy a
fájdalmat, félreértést termő évek után olyan korszak jött el, amely nemcsak tudo
másul veszi a különféle világnézetek létezését, de valamennyinek teret ad eszméi
kifejtésére, s minden jószándékú képviselőjét bevonja a társadalmi feladatok meg
oldásába. Ebben az új szellemiségű környezetben egyházunk teljesítheti egyetemes
küldetését, alkotólag képviselheti hagyományos erkölcsi normáif, aktivitása egybe
esik a történelmi-társadalmi mozgások irényűvel. A változó világban változatlan
hűséggel szolgálhatjuk a csáládok, az ifjúság ügyét, segíthetjük az időseket, részt
vállalhatunk a betegek gondozásában. Mindezt annak tudatában, hogy a katolikus
meggyőződésűekmunkájára szükség van. .

A magyar kstolikus egyház és az állam kapcsolatát sokfelé modellként emlegetik.
E modell egyes elemeit bizonyára lehet s kell még tökéletesíteni. Az 1946-ban új
rainduló Vigiliában Sík Sándor, az akkori főszerkesztő, már az alkotó társadalom
szemléletet s -alak!tást szorgalmazta. Később Rónay György működése a párbe
szédre, a más szemlétetűek előtt való megnyílásra adott példát. Mindezt tovább
víve,az elmúlt negyven év tapasztalataiból táplálkozva, egyházunk útmutatásaihoz,
hazánk pozitív társadalmi elveihez igazodva kívánjuk tovébb iis betölteni hiva-
tásunkat. -

A világban meglevő súlyos válságok, a legnagyobb emberi vívmány, a béke ve
szélyeztetettsége, a riasztó gazdasági különbségek újra meg úfra intenek, hogy az
eddiginél is hatékonyabban szolgáljuk helyünkön a krisztusi eszmét.
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